
ພາບລວມໂຄງການບັດຜ່ານຂ້ຶນລົດເມ RIPTA ສໍາລັບຜູ້
ອາວໂຸສ ແລະຄົນພກິານ 
 

 
ຫັຼກຖານຢັງ້ຢືນອາຍ ຸ

ໜຶ່ງໃນຫັຼກຖານຢັງ້ຢືນອາຍແຸມ່ນຕ້ອງໄດແ້ຈ້ງດັງ່ຕໍ່ໄປນີຄ້:ື 

1. ບັດ Medicare Card    4. ບັດປະຈໍາຕວົຂອງລດັ 

2. ໃບຢັງ້ຢືນການເກດີ    5. ໜັງສຜື່ານແດນ 

3. ໃບຂບັຂີ ່    6. ບັດຂຽວ ຫືຼເອກະສານຢັງ້ຢືນການເປັນພົນລະເມືອງ 
ການຢັ້ງຢືນຄວາມພິການ 

ໜຶ່ງໃນຫັຼກຖານຕໍໄ່ປນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດແ້ຈ້ງເປນັການຢັ້ງຢນືຄວາມພິການຄ:ື  

1. ບັດ Medicare Card 

2. ໜັງສຄືຸ້ມຄອງນັກຮົບເກົ່າທ່ີມີການຈດັອັນດັບຄວາມພິການຢູທ່ີ່ ຫືຼເກນີ 70%  

3. ໜັງສຈືາກນາຍຈ້າງ ຫືຼຜູ້ໃຫ້ບລໍກິານປະກັນໄພຄວາມພິການຂອງນາຍຈ້າງທ່ີມີການຈັດອນັດັບຄວາມພິການຢູທ່ີ່ ຫືຼເກີນ 70%  

4. ໜັງສປືະຈບຸັນ (ພາຍໃນປທ່ີີແລວ້) ຈາກປະກັນສງັຄົມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບຸກຄົນຍັງໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີເປັນປະກັນໄພຄວາມພິການປະກັນສັງ
ຄົມ (SSDI) ຫືຼລາຍຮັບປະກັນສງັຄົມ (SSI) ຢູຕ່າມພ້ືນຖານຄວາມພິການ.  ໜັງສສືາມາດເປັນໜັງສໃືຫ້ຄວາມພິການປະກັນສັງຄົມໃນເບື້ອງຕົ້ນ, 
ໜັງສືຢັງ້ຢືນຜນົປະໂຫຍດ, ຫືຼຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ SSI ວ່າດວ້ຍການແຈ້ງການປບັປ່ຽນການດໍາລົງຊີວິດ. 

ການຢັ້ງຢນືຄວາມພິການ:  ຕວົເຂັ້ມ=SSDI ຫືຼ SSI ແມ່ນຍອມຮັບໄດ້    ຕົວອຽງ=SSDI ຫືຼ SSI ແມ່ນບໍຍ່ອມຮັບໄດ ້

 ປະກັນໄພຄວາມພິການປະກັນສງັຄົມ (SSDI)  ລາຍໄດປ້ະກນັສງັຄົມເສມີ (SSI) 

• ຜົນປະໂຫຍດຄວາມພິການຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບ: 
o ພະນັກງານຕາບອດ ຫືຼພິການ 
o ເດກັນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າທ່ີມີອາຍຸ 18  ປີ ຫືຼອາຍຸ 18-19 ປີ ທ່ີຍັງ

ຮຽນຢູໃ່ນໄຮສະກູນ (ຜນົປະໂຫຍດນັກຮຽນ) 
o ເດັກນອ້ຍອາຍຸເກນີ 18 ປີ, ຖ້າເປັນຄນົພິການ 
o ຄູສ່ົມລົດທ່ີມີຊີວິດລອດພ້ອມທັງມີເດກັນ້ອຍອາໄສຢູນ່ໍາ 
o ຄູສ່ົມລດົມີຊີວິດລອດທ່ີພິການ  
o ຜູໃ້ຫຍ່ພິການມາແຕຕ່ອນເປັນເດັກ  

• ຜົນປະໂຫຍດ SSI  ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບ: 
o ບຸກຄນົທ່ີມີອາຍຸ 65 ປີຂຶນ້ໄປ* 
o ຜູໃ້ຫຍ່ທ່ີພິການ ຫືຼຕາບອດ 
o ເດັກນອ້ຍທ່ີພິການ ຫືຼຕາບອດ  
 *ບຸກຄົນອາຍຸ 65+ ປີ ມີສດິໄດ້ຮັບບດັຜ່ານ

ຂຶ້ນລດົເມອີງຕາມອາຍຸ 

 

5. ໜັງສຈືາກອົງການຮັບຮອງທ່ີຢັງ້ຢືນວ່າ ທ່ານມີຄວາມພິການແທ້.  ໃນປະຈຸບນັນີ,້ ອົງການຕໍ່ໄປນີໄ້ດຮ້ັບອະນຍຸາດໃຫ້ອອກໜັງສແືກ່ RIPTA.  ອົງ
ການອືນ່ໆທ່ີອາດຈະສົນໃຈໃນການອອກໜັງສືຢັງ້ຢືນຈະໄດຮ້ັບການພິຈາລະນາ.   

• ສໍານກັງານບລໍິການຟ້ືນຟູ (ORS) 
• ສູນການແພດ VA 
• Crossroads RI 
• ພັນທະມິດດແູລຊຸມຊົນ 
• ສູນ The Providence Center 
• ອຸດສາຫະກໍາ Goodwill ຂອງ RI 
• ໂຮງຮຽນຄນົຫູໜວກ 
• ສູນດໍາລົງຊີວດິເອກະລາດ PARI 
• ໂຄງການ AIDS RI 

 
• ການຮ່ວມມື RI ຕອນເໜອື 
• ບ້ານແຫ່ງຄວາມຫວັງ 
• ສູນການໄດ້ຍນິສຽງ ແລະການປາກເວົ້າໂຮງ ໍໝໍ RI 
• ສູນລດັແຫ່ງມະຫາສະໝຸດສໍາລັບການດໍາລງົຊີວິດເອກະ

ລາດ (OSCIL) 
• ສຸຂະພາບຈດິຣເິວວີດູ 
• ສູນເຄ ັນທ໌ 
• ດແູລສຂຸະພາບເກດເວ 

ໂຄງການບັດຜ່ານການຂີ່ລົດເມ RIPTA ແລະຄົນພກິານ ອັບເດດແລ້ວ 02/7/2013 



 
ເອກະສານຫັຼກຖານຢັ້ງຢືນປະຈໍາຕົວ 

ຈໍາເປນັຕ້ອງມີບັດປະຈໍາຕົວທ່ີມີຮູບຖ່າຍເຊ່ັນ: ໃບຂບັຂີ່, ບັດປະຈໍາຕວົຂອງລັດ, ໜັງສເືດີນທາງ, ຫືຼບດັນັກສຶກສາ.  ຖ້າບຸກຄນົໃດໜຶ່ງບໍມີ່ບັດປະຈໍາຕົວ ີທ່ີມີຮບູ
ສະແດງ, ພ່ໍແມ່, ຜູປ້ົກຄອງ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຜູຈ້ັດການຄະດີ ຫືຼພະນັກງານອງົການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆອາດຈະສະແດງບດັປະຈໍາຕວົທ່ີມີຮູບຖ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ແລະຄໍ້າປະກນັໃຫ້ບຸກຄນົນັ້ນ. 
 
ເອກະສານຫັຼກຖານດ້ານລາຍໄດ ້

ເອກະສານຫັຼກຖານຢັ້ງຢນືອາຍຸ ຫືຼຄວາມພິການໃຫ້ສດິບຸກຄົນໄດຮ້ັບບັດຜ່ານຂຶ້ນລດົເມເຄິ່ງຄ່າ.  ເພ່ືອໃຫ້ມີສິດໄດຮ້ັບບັດຜ່ານຂຶນ້ລດົເມບໍເ່ສຍຄ່າ, ຈະຕອ້ງມີ
ເງື່ອນໄຂຕາມບດົແນະນໍາດ້ານລາຍໄດສ້ະເພາະ.  ພ່ໍແມ່ ຫືຼຜູປ້ົກຄອງເດກັອາຍຕຸໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມບດົແນະນໍາດ້ານລາຍໄດ້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບ
ບັດຜ່ານບໍ່ເສຍຄ່າອອກໃຫ້ແກເ່ດກັ. 
 
ບົດແນະນໍາລາຍໄດປ້ີ 2012 
ເງື່ອນໄຂກໍານດົລາຍໄດ້ແມ່ນກໍານດົຢູ່ທ່ີ 200% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. 

ໜຶ່ງໃນເອກະສານຫັຼກຖານດ້ານລາຍໄດຕ້້ອງນໍາມາໃຊ້ພິສດູລາຍໄດ.້   

• ບັດຊ່ວຍເຫືຼອການປິ່ນປວົ (Medicaid Card)  
• ໜັງສໃືຫ້ການຮັບຮອງການປະກັນສັງຄມົປະຈບຸັນ  
• ໜັງສໃືຫ້ການຮັບຮອງການຄຸ້ມຄອງນກັຮົບເກົ່າປະຈບຸັນ  
• ສໍາເນົາໃບເຊັກເງນິປະຈບຸັນ, ແລະ/ຫືຼບນັຊີສໍາຮອງທະນາຄານ, ແລະ/ຫືຼບດົລາຍງານເງິນອດຸໜູນ  
• ສໍາເນົາບັນທຶກບັນຊີພາສ ີສາມາດເອົາໄດຈ້າກ IRS ເປັນເອກະສານຫັຼກຖານດ້ານລາຍໄດ.້  ຖ້າບຸກຄນົບໍ່ມີລາຍໄດ,້ ຈໍາເປັນຕອ້ງມີສໍາເນົາບນັທຶກ

ບັນຊີພາສ.ີ 

ການເອົາສໍາເນົາບນັທຶກບັນຊີພາສຈີາກ IRS  (ຈາກ irs.gov) 

ທ່ານຕ້ອງການເອກະສານໃດແດ?່ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ເອົາສໍາເນົາບນັທຶກຂອງທ່ານ 

ສໍາເນົາບັນທຶກບັນຊີພາສຟີຣໃີຫ້ຂໍມູ້ນພ້ືນຖານ, ລວມ
ທັງສະຖານະການແຕ່ງງານ, ປະເພດຂອງຜນົຕອບ
ແທນທ່ີຍື່ນ, ລາຍໄດ້ລວມທ່ີປບັປ່ຽນແລ້ວ, ແລະລາຍ
ໄດຕ້້ອງເສຍພາສ.ີ  

1. ໝາຍເລກປະກນັສງັຄົມ 

2. ວັນເດອືນປີເກດີ 

3. ທ່ີຢູ່ຖະໜນົ  

4. ລະຫັດໄປສະນີ  

ໄປທ່ີ www.irs.gov ຫືຼ 
ໂທຫາ 1-800-908-9946 ຫືຼ  
ໄປທ່ີຫ້ອງການ IRS 

ທ່ີຕັ້ງຫ້ອງການ IRS 

ເມືອງ ທ່ີຢູ່ຖະໜນົ ວັນ/ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກບລໍກິານ ໂທລະສັບ 

Providence 380 Westminster St. ຈັນ-ສຸກ: 8:30 ໂມງເຊ້ົາ - 4:30 ໂມງແລງ (401) 525-4282 

Warwick 60 Quaker Lane ຈັນ-ສຸກ: 8:30 ໂມງເຊ້ົາ - 4:30 ໂມງແລງ (401) 826-4797 

 
ນະໂຍບາຍຄ່າໂດຍສານ 

ບຸກຄນົໃດໜຶ່ງທ່ີຖບືດັບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍສານສາມາດຂີ່ລດົໃນທຸກການບໍລກິານຕາມສາຍທາງກໍານົດທັງໝດົໄດ້ຟຣີ.  ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທ່ີຖືບດັເສຍຄ່າໂດຍສານລາ
ຄາຜອ່ນຈໍາເປັນຕອ້ງຈ້າຍຄ່າໂດຍສານເຄິ່ງໜຶງ່ໃນລະຫວ່າງຊ່ົວໂມງທ່ີບໍມີ່ຄນົຫຼາຍ ແລະເສຍຄ່າໂດຍສານເຕັມໃນຊ່ົວໂມງມີຄົນຫຼາຍໃນທຸກການບລໍກິານ
ຕາມສາຍທາງກໍານດົທັງໝົດໄດຟ້ຣີ. 
 

ຊ່ົວໂມງມີຄົນຫຼາຍ: 
7 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 9 ໂມງເຊ້ົາ ແລະ 3 ໂມງແລງ ຫາ 6:00 ໂມງແລງໃນວັນທໍາມະດາ. 
ຊ່ົວໂມງມີຄົນບໍ່ຫຼາຍ: 
ກ່ອນ 7 ໂມງເຊ້ົາ, ລະຫວ່າງ 9 ໂມງເຊ້ົາ - 3 ໂມງແລງ, ແລະຫັຼງຈາກ 6 ໂມງແລງໃນວັນທໍາມະດາ; ຕະຫຼອດວັນໃນວັນທ້າຍອາທິດ ແລະວນັພັກ.  ບດັ
ຜ່ານຂຶນ້ລົດເມຈະຊ້ີບອກວ່າ ຜູໂ້ດຍສານໄດຮ້ັບອະນມັຸດໃຫ້ຜູຊ່້ວຍດແູລສ່ວນຕົວ (PCA) ໄປນໍາບໍ.  ບນັດາ PCA ຂີຟ່ຣີ.  ແຂກຜູອ້ື່ນ ຫືຼຜູໄ້ປນໍາຕ້ອງ
ຈ່າຍຄ່າໂດຍສານປກົກະຕ.ິ 

ໂຄງການບັດຜ່ານການຂີ່ລົດເມ RIPTA ແລະຄົນພກິານ ອັບເດດແລ້ວ 02/7/2013 



 
ການເອົາບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມ  
 
ບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບໂຄງການບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມ: 

 
1. ຫ້ອງການ RIPTA ID ຕັ້ງຢູ່ທີ່ 1 Kennedy Plaza in Downtown Providence.  ຫ້ອງການເປີດແຕວັ່ນຈັນຫາວັນພະຫັດ ຕັ້ງແຕ່ 

9:00 ໂມງເຊ້ົາ – 12:00 ໂມງແລງ ແລະ 1:00 ໂມງແລງ – 4:00 ໂມງແລງ.  ຫ້ອງການປິດໃນວັນພັກ 
 

2. ໜ່ວຍງານ RIPTA Mobile ຈະໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆຢູ່ນອກ Providence ໃນວັນສຸກ.  ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງ RIPTA ຢູ່ທີ່ 
www.ripta.com ຫຼໂືທຫາເບີ 784-9500 x604 ສໍາລັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. 

 
ຄ່າທໍານຽມ:    ຄ່າບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມແມ່ນ $25.00. 

 
 

ວັນທີໝົດອາຍ:ຸ  ບັດຜ່ານໃຊ້ໄດ້ເປັນເວລາ 5 ປີ ນັບຈາກມືອ້ອກໃຫ້. 
 
 

ການປ່ຽນບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມ:  

• ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດຕ້້ອງສົ່ງຄືນ ເພືອ່ຮັບເອົາບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມອັນໃໝ່ປ່ຽນແທນ.   

• ໃນກໍລະນທີີ່ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມເສຍ ຫຼຖືືກລັກ, ການອອກບັດໃໝ່ປ່ຽນແທນໃຫແ້ມ່ນຈະອອກຕາມການແຈ້ງຫາ RIPTA.   

• ການອອກບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມປ່ຽນແທນແມ່ນຈະເສຍຄ່າທໍານຽມ.  
 $10.00 ສໍາລັບການປ່ຽນເທື່ອທໍາອິດ  
 $15.00 ສໍາລັບການປ່ຽນເທື່ອທສີອງ  
 $20.00 ສໍາລັບການປ່ຽນເທື່ອທສີາມ 

 
ການຕໍບ່ັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມໃໝ່: 

• ຈະມກີານເກັບຄ່າທໍານຽມການຕໍ່ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມໃໝ່. 

• ຜູ້ອາວຸໂສສາມາດຕໍ່ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມຂອງເຂົາເຈ້ົາໃໝ່ໄດ້ໂດຍການນາໍເອົາບັດຜ່ານທີຈ່ະໝົດອາຍຸ ຫຼເືອກະສານຫຼັກຖານລາຍໄດ້ໄປນໍາ.   

• ຄົນຜູພ້ິການຈະຕ້ອງໃຫ້ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການ ແລະລາຍໄດ້ໃໝ່. 
 
ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມທີສ່ົ່ງຄືນແລ້ວ: 
ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມທີຖືກຢຶດ ຫຼຖືືກຮຽກເອົາຄືນ ແລະໄດ້ສົ່ງຄືນຫຼັງການສືບສວນແມ່ນຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມການດໍາເນີນການ $5.00.  RIPTA 
ອາດຈະຕັດສິນໃຈສະຫຼະຄ່າທໍານຽມນີ້ເປັນໄປຕາມແຕລ່ະກໍລະນີ ຂຶ້ນກັບສະພາບການ. 
 
ການໃຊ້ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມ RIPTA  

ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມ RIPTA ສາມາດໃຊ້ຢູໃ່ນເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້ປົກກະຕິຂອງ RIPTA ແລະການບໍລກິານ Flex.  ຈະຕ້ອງສະແດງບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດ
ເມ ເມືອ່ຂຶ້ນລົດເມ. ບັດເປັນບັດໃນແບບອີເລັກໂທຣນິກ ແລະຕ້ອງລົງທະບຽນຢູ່ໃນກ່ອງຄ່າທໍານຽມ ເພື່ອໃຫ້ໄດຮ້ັບການຍອມຮັບ.   
ຜູ້ຂັບຂີ່ມສີິດຢືນຢັນບັດທີ່ມຮີູບວ່ານັ້ນເປັນຂອງຜູ້ໃຊ້.  ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມຕ້ອງໄດ້ຮັບສາໄວ້ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູມ້ີສິດໄດ້ຮັບຕະຫຼອດເວລາ ໃນ
ຂະນະທີ່ກໍາລັງໃຊ້ການບລໍິການ RIPTA.   

 

ໂຄງການບັດຜ່ານການຂີ່ລົດເມ RIPTA ແລະຄົນພກິານ ອັບເດດແລ້ວ 02/7/2013 



ການໃຊ້ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມ RIPTA ທ່ີບໍ່ເໝາະສົມ 

RIPTA ສະຫງວນສິດທ່ີຈະຢຶດ ຫຼືຮຽກເກັບບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມໃດໜ່ຶງທ່ີມີການນໍາໃຊ້ບໍ່ເໝາະສົມ.  ການນໍາໃຊ້ທ່ີບໍ່ເໝາະສົມປະກອບດ້ວຍ: 

• ການໃຊ້ບັດຜ່ານໝົດອາຍຸແລ້ວ  
• ການໃຊ້ບັດຜ່ານຂອງຜູ້ອື່ນ  
• ການເຮັດໃຫ້ບັດຜ່າມີຮອຍຕໍານິ  
• ການໃຊ້ບັດຜ່ານຮ່ວມກັນ ຫຼືການຂາຍບັດຜ່ານ   
• ການໄດ້ຮັບບັດຜ່ານມາບໍ່ເໝາະສົມ - ຖ້າພົບວ່າໃບຄໍາຮ້ອງເປັນໃບຄໍາຮ້ອງປອມຫັຼງຈາກອອກບັດຜ່ານໃຫ້ແລ້ວ, ຈະມີການຮຽກ

ເກັບບັດຜ່ານຄືນ. 
 
ບັດຜ່ານທ່ີຖືກຢຶດ ຫືຼຮຽກເອົາກັບຄືນແມ່ນຈະບໍ່ມີການສົ່ງຄືນ ຫຼືປ່ຽນແທນໃຫ້ເປັນເວລາໜ່ຶງປີ.  ຫັຼງຈາກໄລຍະເວລາໜ່ຶງປີໄປແລ້ວ, ບຸກຄົນ
ນັ້ນອາດຈະຕ້ອງສະໝັກຂໍໂຄງການບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມອີກໃໝ່. 
 
ລູກຄ້າຜູ້ທ່ີຖືກຢຶດບັດຜ່ານເພາະວ່າມີການໃຊ້ບັດຜ່ານໝົດອາຍຸໂດຍບໍ່ເຈດຕະນາອາດຈະຕໍ່ໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ທັນທີ. 
 
ຜູ້ໂດຍສານຄົນໃດກໍ່ຕາມທ່ີຖືກຢຶດບັດຜ່ານ ຫືຼຖືກຮຽກເອົາກັບຄືນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕາມປົກກະຕໃິນການອອກບັດຜ່ານໃໝ່ ຫືຼປ່ຽນແທນບັດຜ່ານ
ໃຫ້.  ບັດຜ່ານທ່ີຖືກສົ່ງຄືນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການແກໄ້ຂການນໍາໃຊ້ບໍ່ເໝາະສົມແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມການດໍາເນີນການຕາມຕາຕະ
ລາງການຊໍາລະຂອງ RIPTA ສໍາລັບບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມ. 
 
ຄໍາອຸທອນ 

ຄົນໜ່ຶງອາດຈະເລືອກຍື່ນຄໍາອຸທອນໄດ້ ຖ້າໃບຄໍາຮ້ອງຂອງເຂົາເຈ້ົາຖືກປະຕເິສດ ຫືຼບັດຜ່ານຂອງເຂາົເຈ້ົາຖືກຢຶດ, ຖືກຖອນຄືນ, ຫືຼຖືກຮຽກ
ຄືນ.  ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ ຫືຼເຫດຂັດຂ້ອງໃດໜ່ຶງເປັນສ່ວນຂອງການອຸທອນໄດ້.  ຈະຕ້ອງສົ່ງຄໍາອຸທອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ແລະ
ສົ່ງເຖິງ: 

RIPTA  
Customer Service Manager (ຜູ້ຈັດການບໍລິການລູກຄ້າ) 

Bus Pass Program (ໂຄງການບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມ) 
705 Elmwood Avenue 
Providence, RI  02907 

ຜູ້ຈັດການບໍລິການລູກຄ້າຈະກວດຄືນທຸກເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ, ສືບສວນເລື່ອງ, ປຶກສາກັບຝ່າຍອື່ນຕາມທ່ີຈໍາເປັນ, ແລະໃຫ້ການຕັດສິນພາຍ
ໃນສິບຫ້າ (15) ວັນເຮັດວຽກຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບໜັງສືອຸທອນ.  
 
ຄໍາຖາມ 

ຫາກມີຄໍາຖາມ ຫືຼຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃດໜ່ຶງກ່ຽວກັບໂຄງການບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມຂອງ RIPTA ສໍາລັບຜູ້ອາວຸໂສ ແລະຄົນພິການແມ່ນສາມາດສົ່ງໄປ
ຫາຜູ້ຈັດການສູນບໍລິການລູກຄ້າ RIPTA ໂດຍກົງໄດ້ທ່ີເບີ (401) 784-9500 ຕໍ່. 183 ຫຼືສົ່ງເຖິງຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ສໍາລັບການພົວພັນ
ລູກຄ້າທ່ີເບີ (401) 784-9500 ຕໍ່. 140. 
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